
LONDRES. 20 (Ra)-Balanceando os' «resultados» da Guerra, aaura-se que ti Itália perdeu to[l� o seu'"
imnério na Africa. Ql1inhentos mil dos seus soldados estão Inortos, feridos ou prIsioneiros. Pel1den
um couliaçado, nove cruzadores, uns quarenta torpedeiros, mais de 30 submarinos e vinte e oito

mil marinheiroso Finalmente, perdeu mais de dois 0111 aviões,
Os nazistClls serão

j�lgad(8$
Recondu�Bdo ao seu

posto o gral••�a;aer

Estocolmo, 20 (Reuters) -

O antigo chefe do Estado Maior
alemão, general Franz Halder,
- que em setembro último foi
substituido pelo general Kust
Zeitler - foi reconduzido ao

antigo posto, segundo informa
ções veiculadas pelo jornal des
ta cidade, "Aftonbladet".
A referida noticia diz que tem

havido grandes modificações
na tática alemã, desde a catás
trofe ocorrida em Estalingra
do, tendo o general Halder as
sumido o comando das forças
em operações na Rússia, em

seguida à destruição do Sexto
Exército alemão. ,

As informações de que êsse
general reassumira o comando
das operações já vinha Circu
lando nesta capital procedente
de outras fontes.
Até agora não tem sido pos

sivel obter confirmação dessa
versão.

Pittsburgo, 20 (R.) - Numa
reunião realizada nesta cidade,
sob o patrocínio da Legião
América e do Congresso Esla
vo-Americano, foi aprovada
uma resolução exigindo que se
instale imediatamente um tri
bunal destinado a preparar o

julgamento dos criminosos na
zistas.
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Declarações do novo en1oaixador
da Colômbia no México

México, 20 (R.) - Falando
à imprensa, o novo embaixador
da Colombia nesta capital, sr.

Zalamea, declarou o seguinte:
"A guerra trouxe a beriétíca
consequência de demonstrar a

todos os povos da América que
a nossa segurança, a nossa so

berania e a nossa liberdade,
sómente podem ser mantidas
dentro de um amplo movimen
to de solidariedade política, de
intercâmbio cultural e de co

operação econômica. Já se con

seguiram magníficos resulta
dos nessa política realizada en-;tre os Estados-Unidos e os de
mais povos americanos, caben-!

do-nos agora alcançar êsses
mesmos resultados entre os po
vos latino-americanos. Assim,
estou certo de que o govêrno
mexicano acolherá com bene
volência os meus propósitos,
inspirados na política interna
cional do nosso presidente, vi
zando tornar mais efetiva a so
lidariedade existente entre os
nossos dois países".
t'a'Y'.._.w.............·,.,.,.·..........w..................

(Consu I tas de portu
guês' aulas de língua
e letras vernáculos, cor

reção de trabalhos es-

cl':'itos)

I PROF. BARREIROS FILHO

DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa que reassumiu sua

ctíníca, à rua FelipeSch
midt n-, 3�. das 14 às 17
horas.

I
Exito de um pianista

brasileiro
Nova Iorque, 20 (U. P.)

O pianista brasileiro Arnaldo
nosso pOVO•••» Estrela realizou dia 17, perante

Berna, 20 (R.) - A agência tado não foi satisfatório. Devemos, numeroso público, um concêrto
"ROOSEVELT ACLAMADO NO CHILE" - Este enorme car- no "Tow Hall". O jornal "Newde notícias alemã pediu o cance- portanto, realizar a tarefa com-

taz com o retrato de Roosevelt [oi coiul u.zido pelo povo chileno York Times" diz o seguinte a,lamento da seguinte passagem do pleta, isto é, fazer a guerra pela quando da última maniiesiação em sinal de regozijo pela viril seu respeito: "O concertista co-
discurso de Goebbels: "Sempre vida do nosso povo, mesmo à cus- atitude daquela grande nação rompendo com o "eixo" sançuiuá- meçou O seu programa com os

consideramos muito sério o peri- ta da vida de todo o povo". rio e colocando-se decisivamente ao lado das demais irmãs da clássicos, executando as poucas
go que nos ameaçava do Oriente Uma delegação fascista, chefia- flmérica. O povo chileno, de há muito, contrário à política tota- conhecidas sonatas de Címaro-
_ mas infelizmente não tanto da pelo embaixador italiano' em litária, encheu as mas de Santiago, aclamando os chefes das Na- sa, prosseguindo depois com a

ções Unidas, dando vibrante demonstração de fé democrática e "Apassionata" de Beethoven.
quanto deviamos. Assim pensa- Berlim. Alfieri, estava presente à conjiança na vitória final das Nações Unidas, que lutam pela Li- É lógico que no final do pro-
mos fazer a guerra, pode-se di- cerimonia do PaláCIO dos -. berdade e por uma vida mais digna de sei- vivida. (F6TO DA "IN- grama incluísse algumas pe
zer, com a mão esquerda. O resul- teso TER-AMERICANA" POR VIA, AÉREA, especial para "O Estado"). ças de música brasileira, pe-

ITafíêaíiõeSlãnariãl1zãiiífílõigõCi�PaZ ���?;i:iZU�Ít���l�iª�:�Estocolmo, 20 (U. P.) _ Es- no adiantam que o Papa está bem recebidas que teve de bi-
tão sendo realizadas

-

negocia- não obstante os desmentidos tante diplomático da Finiãn- interessado em entrar em con- sar várias peças".
ções de paz entre vários repre- feitos a esse respeito. Assinala- dia e do ministro chinês sr. tacto com todos' os países que O "Herald Tribune", por seu
sentantes diplomáticos acredi- se ainda na capital sueca ser Cheu-Cau-Sie. Ademais, deo-se, " turno, tece, entre outros, o se-

iados junto á Santa Sé. Segun- bastante sintomática a chega- destacar a nomeação do conde âeseiam a p�z, sejam. beliqe- guinte comentário: "Conhe
do informações procedentes de da simultanea ao Vaticano do Ciano para embaixador da Itá_lrantes

ou nao, mesmo que zs- cendo bem as melodias nativas,
Roma, o Vaticano entrou em bispo de Nova Iorque, monse- lia junto ao Quirinal. so não' venha a significar a e com o sentído definido do
entendimento com a Russia, nhor Spellman, do represeu- Alguns despachos do Vatica- terminação da atual çuerra. rítmo afro-latino, pôde o pia
......................................................................................................... -nísta manejá-las à vontade, re-

A pllllic,ão dos criminosos de zuerra ii!�:.�io:;!f�l:!�JFs::::� ,

gens de registo medio em que
utilizou uma formosa qualida
de tonal".

«Nesmo custa de todo o

Londres, 20 (R.) - "Os cri
minosos da guerra que este
jam vivos e disponíveis deve
rão ser presos antes que a
guerra possa ser dada _ como
definitivamente t e r m. i n a -

d a", declarou o uisconâe
.

Si
mon, lord Chanceler, talaruio
no almoço realizado ante-on
tem em Londres.

As medidas para deter êsses
criminosos deverão ser adota
das antes do armistício, não
se esperando pelo tratado de
paz.

Os nossos aliados europeus,
tanto quanto nós, ligam qran
d� importância a essa estiptüa
çao.

Todos nós nos lembramos
ainda do fiasco a respeito do
eniorcamento do Kaiser e da

punição aos criminosos de

I principio
britânico de que sá

I-
- . - - - - . - - - - - - - - - - . - . - . - - .

" " "" ,,(, .�-��-.-��_.,._._- ... _----

guerra no conflito passado. A devem ser castigados os perda- Ardeu por mais
idéia de castigarmos êsses cri- deiros culpados. de um mês
rninosos fo� anulad_a, n�o obs- :-4s al�gações de que.!! a_ção Nova Iorque, (U. P.) - A
tante as clausulas inseridas .no foz pratzcada, em obediência _a rádio de Dacar divulgou infor- Máquinas de calcular e Má-

- - quinas de escreverTratado de VersG;_lhes, especuü- ord�ns superiores nao serao mação, segundo a qual as uni- Para entrega imediata:mente porque nao nos foi pos- ouvzdas, quando o acusado sa- dades da frota francesa afun- MACHADO & CIl\.
sivel deitar a :não, nas pessoas ?ia que a sua_ ação erC} ultra- dadas no porto de Toulon ar- Rua João Pinto. 5
c:-cu�adas. HOJe, ninçuem. dese- Ja_n.te. Mas nao haoerá rep�e- deram por mais de um mês. Florianópolis
ia incorrer no mesmo e�1'O. sálias em :nassa, e como aiir- Acrescenta-se que uma fir-.. .k .ms ...._

Quanto �o modo de Julga- mr; o presidente Roosevelt, o ma italiana, a qual indiscuti- Desastre de avia"'ãomenta, creio que os melhores numero de pessoas culpadas velmente não conta com o �

meios seriam os tribunais na- será muito reduzido em Tela- apoio das autoridades navais Huruon, South Dakota, 20
danais ou uma côrte marcial, Çã? ao total da população ini- f;ancesas, procura reflutuar (U. P.) - Um. avião �o �x�rci=tendo esta vantagem de rapi- miqa. f .id

.

A dít to norte-amerícano pr-ecí pftou
_ .

os re eu os navios. cre 1 aro se ao sólo ficando completa-dez e açao. Tudo isso depende de obter- os peritos que essa tarefa re-
'

. .

Os ingleses nunca procura- mos a vitória e obrigarmos o "t d t I
mente destruído. Os seus 12 trí-

_ .c : , , .., • -, "querera mm os meses e ra- pulantes tiveram morte instan-rao tirar tnnqanças com o cas- trumiço a rendição incotuiicio- balho, A título informativo se A

t'g d l
- l" ,tanea.z o em massa as popu açoes na , acrescenta, finalmente; aue o _

derrotadas, Não usaremos Te- �..............._.� porto de 'I'oulon se enc�ntra O derrotismo e o pessimismo
r:.resálias dêsse g�n.er�, Mante-

. Cabelo8 brancos' LOÇÃO I \:ttua.lm�nte ocupado por for- são armas da "quin��:c_�}!.��,".remos nessa questão o bom MARAYILHOSA I J ças italianas. (L. D. �.)_. 'i'"'' ': <;g-�.
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Fi:edação e Oficinas à
rua João Pinto D.O 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre CrS

� Mês c-s
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu...

I blicados, não serão devolvi-
dos.

I
A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
A HISTóRIA DA FORÇA AEREA

CHECOSLOVÁCA

como trc-

Oficina - Técnica
«ROYAL»

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, conserte e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com Absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

l\1acl�ado & eia
p Alt.43
--

> <

Seria NOSSA SEcçÃa�,·sensacional A
i

Rio, 19 (E.) - Um matutino' O PENSA:\IENTO DO DIA
desta capital publicou o seg'uill-j! "N' h / 1

te tópico: enn;tr:r' ornem e .oas-

"Não estivesse tão malhara-! tante habll para c�n�;cer
tado O qnalífieatívo, e seria todo o rno l que prahca .

realmente sensacional a decio La R0chefoucauld.
�

são do juiz substituto da prl-
meira vara dos feitos da Fn-

I senda,
num curioso pleito ju

dleíal entre' essa mesma Pa
I zenda e certa emprêsa índus-

A ANEDOTA DO DIA
O JUIZ - Apenas umcs .

semana de casado e já deu.
t rês sóvas na espôsa! Con
deno o a 15 dias de prisão!tríal,

1" - REU - Por favor, senhor
.
Vem ue 193;) a questão mo- juiz, não estrague a rní nhcstívada por uma cobranea de·1' d rnel í

1'1
- .1 Al t J I

ua e ., ..

reTa H açao t!e se.ü, en( o co- -

•

meçado pela soma de um Cl'U- I O PRATO DO DIA
zeiro, fi qual já subiu a cinco, I FIGADO AO MOLHO
porque a emprêsa resolveu en-I Tire as peles de meio quilo,
trar em luta com o fisco, e êS-1 de figado, corte o em pe
te continuou a enfrentá-Ia com j dacinhos e ternpere- os à gos-
O seu executivo. I to.Dura essa pilhéria há já qua- A' parte, faça um bom re-·
se sete anos. ]}Ias o juiz da va- fogado com azeite, alho <c

ra acabou perdendo a paeíên- tomate, cebola e pimentões,
cía . tudo bem picado. Jun te Q.

Depois de, no seu despacho, figado, misture bem e cozi
ora <livulg'ado} eonsígnar que nhe em fogo forte. Jtzn te»
"por causa de cinco cruzeiros, I um pouco de caido ao mo

que eram mil réis ao tempo do Ilho, ferva-o bern , adiciona
rato, 11á sete anos, o fisco e a I

uma colher de môlho inglê�<
executada debatem, com gran- e sirva.
de massada, esfôrço, canselras -------------

t ],.. I Camisas, Gravatas, Píjames, .

e rana 110 da Procuradoria,
Recebedoria, :fifinistério do .\feias das melhores, pelos menores-

'I'rabalho e Juizo" _ o magis- preços só na CASA MISCELANEA.
Rua Traiano, 12.

.

trado tomou uma resolução
que, se não é herõtca no senti- -=============:'"
do vulgar da expressão, é he
róica lição indiréta contra a
inacreditável sem - cerimônia
dêsse ranço administrativo que
acóde ao nome de burocrata,
nas suas diferentes e perturba
doras felções,
.Como não estava mais em

condições de perder tempo com

questões de nonada, determi
nou o Juiz o cálculo das custas
do processo e a expedi�ão da
guia, porque "de meu bolso"
- diz êle - me prontlfíco a

pagar à Fazenda Nacional os
Iamosos cruzeiros".
Seria efetiYamente sensacio

nal, pela rude Iíção que slguí
fíea.: Infelizmente, o adjetivo
anda muito por baixo".

Machado & eia.
Agências e

Representações
C.he. pOlt.1 - n

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.g.nt.. no. prlnclp.l,

muncípio. do E.todo.
17P.

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna'�e

(L. D. N.).

______________________________________am.....__.. __

I «Relojoaria Royal» I
Rua Trajano n· 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

- TREMEL -
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras, vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhOS fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

758 vs-S3

Preso um eminente belga
dade, Para êste último douto
rado apresentou uma disserta
ção sobre cAs Greves nas mi
nas de carvão do Borinage ••
Em vista da preparação desta
tese e afim de adquirir uma

idéia exata da vida e necessida-
des dos mineiros, trabalhou nas

minas. Imediatamente depois de
ter terminado os seus estudos
iniciou as atividades sociais em

Gand, porém, depois da guerra
de 1914.1918, transferiu a sêde
de suas obras sociais para Bru
xelas.

Teme-se que o aprisionamen
to sob o duro regime nazista
seja um golpe iatal para o R.
P. Rutten , cuja saúde, já há
algum tempo, deixa muito a·

desejar.
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- ; teraliado) - A aviadora bélga com sua família e que resistiu

mil ; Marie Christine, que vivia an- obstinadamente aos ataques
. li tes da guerra com seus pais na inimigos durante meses em que

bela cidade de Antuérpia, da o futuro era sombrio.
qual os flamengos tanto se or- Ela é uma das inúmeras mu

gulham, é hoje membro do co- 1heres bélgas que hoje traba
mando de transporte do Corpo lham na Inglaterra pela causa

Feminino Auxiliar da RAF. das Nações Unidas. O Ministro
Quando os alemães invadiram Bélga do Trabalho anunciou
a Bélgica Maria Christine par- nos fins de dezembro passado
tiu para a França com seus que do total de 5.368 mulheres
'pais, onde trabalhou como en- registadas para o trabalho de
fermeira, muitas vezes sob o guerra 2.359 estão empregadas.
fogo inimigo, até a capitulação Pondo de lado aquelas que tem
dêsse país. porariamente são obrigadas a

Da França, essa moça cora- voltar aos seus interêsses de
[osa, que foi duas vezes ferida família, cerca de 77 por cento
por estilhaços de granadas na- das mulheres bélgas na Ingla
zistas, seguiu para a Suiça e terra estão empregadas nas in
mais tarde para Portugal de dústrias de guerra.
onde se dirigiu à Inglaterra. Embora nem todas elas este
Depois de cinco meses que pas- jam realizando trabalho tão in
sou num hospital em trata- trépido como o de Marie Chrís
mento dos ferimentos sofridos, tine todas elas estão inspira
Marie Christine se alistou no das no mesmo ardente desejo
Corpo Feminino Auxiliar da - derrotar o inimigo e regres
RAF Ela compreendeu que por I sal' a seu país natal.
êsse meio podia dar o seu es-

.

'1--'__-

nunciar um "quinta.coluna��,
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

��ELEGADOS DO EQUADOR NO LELÉ RESTABELECIDO
,ONGRESSO DE FUTEBóL EM Rio, 20 (E.) - Lelé, vítima de

BUENOS AIHES urna contusão no jogo Vasco x São
Guayaquil, 20 (U. P.) - A Fe- Paulo, já sr encontra em vias de

deracão Esnortiva Nacional ele- \ estabelecimento, muito embora
signou os srs, Carlos Lavala Cano não atue nos jogos restantes da HEU�IÃO DA C. B. D.
gotona e Rafael Guerrero Valeu- atual excursão vascainu. Rio, 20 (E.) - Hellnju-s� ontem
zuela para delegados do Equador •

a diretoria ela Conf'erleraçâo Bra-
/110 próximo Congresso Ex traord i- /0 NACIO�AL, DE MONTEVIDÉU, silcirn de Desportos para tratar d e

nário de Futeból a reunir-se em VIRA AO BRASIL vários assuntos de grande mteres-
Buenos Aires, ainda este mês. Rio, 20 (E.) - O Nacional de se para os desportos nacionais.

. .o••eo.�.s@G•••o.eG�••ee•••o.e.e..o.oe.ece�§e�5.S.0.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS

)'lontevidéu, ao que nos parece,
visitará nosso pais, dentro em bre
,'e. O São Paulo p leitea promover
:l excursão cio c}ube orrental.,

vrroruosos SEGURA CANO
E GUY GAHBEH

Miami, 20 (U. P.) - Em prova
.de duplas, em prosseguimento do
Torneio de Inverno de Miami, OF

tenistas Francisco Segur» Ca no e

Guy Garber derrotaram Fred Boscb
c Don Miller, por 6-1, (i-L, eru jogo
da primeira rod�da.

2vs-2

Projeção de filmes
São convidados os associados déste Instituto para

assistirem à pro ieção do] fi lmes abaixo mencionados, em

reprise, a pedido, hoje, às 19,30 horas, em rross o sa

lão de festas:
'\i[ARIA LENK FOI CONV\DADA
"ri.io, 20 (E.) A Fed eração

Arruá tica Riograndense convidou a

nadadora Marla Lenk e o nadador
;Willy Jorelan para competirem em

porto Alegre, em março próximo.
•

1)
2)
3)
4)
5)

1.07

Desembarque na A/rica
Lobo do mar

A batalha "do Egito
Arquitetura rural dos Estados Unidos
O mundo para pirraihos. Para intensificar o combate

aos submarinos
'''GAúCHO'' NÃO LUTAR� MAIS-,Rio, 20 (E.) - Gaúcho, o popu
.lar pugilista patrício, acaba de ti- ------- ------�-

rar um curso de educacâo física e, FEITO NOTÁVEL DE UM PILOTO BRASILEIRO
ao que consta, terá o seu nome in- Rio Preto, 20 (A. N.) - Um dos aviadores do Aero-Clube
dícado para treinador físico do desta cidade praticou um feito notável, em pleno ar, que o sal
São Paulo, É pensamento do vete-

vou da morte.rano pugilista nã? lutar mais,
O piloto, de nome José do Carmo Lisboa, vendedor de jor-

QUIRINO MuDA DE POSIÇ-W nais paulistas, brevetado há alguns meses, voava no avião "Ti-
rue, 20 (E.) - Quirino. o mé- radentes", do aero-clube local, a uma altitude de 100 metros,dio mineiro elo quadro rubro-rie- _

gro, vem ensaiando na meia es- quando verificou que o "manche" tinha-se quebrado. O avião
querda, cumprindo as 'mlens da começou a descer rapidamente: entretanto, utilizando-se do es

direção técnica que o�jetiva pr e- I tabilizaàor, O piloto fez o avião ganhar altitude. Rapidamente
enc�1er o claro ora existente no e com calma, o aviador tentou passar do assento de traz para.conjunto, o da frente, onde havia outro "manche", usado pelos ínstru-
OSVALDO QUEH SER AMADOR tores. Apesar do enorme perigo a que estava sujeito, conseguiu
Hio, 20 (E.) Osvaldo, que executar a manobra, dominando imediatamente o avião. De-

atuou como profissional da Portu- pois de fazer uma volta sobre o campo, José do Carmo Lisboa
guesa e do Vasco, so-licitou à C.R. 1 t t t dD. rever sâo para a classe de ama. aterrízou norma men e, an e o espan o os que se encontra-
dores. vam no campo e que o viram decolar no assento de trás.

Londres, 20 (Reuters) - O
"Evening Standard" , em edito
rial, pergunta quantos subma
rinos germânicos os aliados de
vem afundar para evitar a

ameaça, e responde: - "A li
ção da experiência .é que nós
não podemos afundar um nú
mero suficiente. Hitler tem
500 submarinos e já declarou
que serão construidos doze ve
zes mais submarinos que os
aliados afundam em um mês.
Os aliados devem quebrar o
moral das tripulações dos sub-

marinos inímigos. Devem re

forçar as defesas e ao mesmo

tempo desfechar golpes mor

tais em escala nunca imagina
da. O bombardeio das bases de
submarinos deve tornar-se mais
intenso ,a ponto de Hitler
achar que é quase -impossivel
aumentar sua esquadra de sub
mersíveis, mas o mais impor
tante é o afundamento de sub
marinos em pleno mar e, para
isso, a suprema arma deve ser
o avião-bombardeiro".

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró}
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

Inimigo do Brasil (D. E. M.).

\
\
\
\

REGRESSOU A DELEGAÇÃO ft proteça-o do canal do Panama'Rio. 20 (E.) - Regressou a de-
Iegaçâo gaúcha que participou elo

.

último Campeonato Bras.ileiro de Zona do Canal do Panamá, dessa defesa, por detrás da qual •••ii!iIl==;;;;.illi!ii5!!i!-.nllliil.liliiil•••liNatação. 20 (R.) Espessa cortí- o canal desaparece em poucos .'.i
...... =_. ..;0; ....=..

•TORNEIO DO FLUMINENSE na de fumo, podendo ocultar minutos, os aviões intercepta- I.:! i..DIRio, 20 (E.) - Ao que fornos inteiramente o canal e todas dores e grande número de ca-

M. TENH A J U I ZO .UIinformados, o Fluminense desta as regiões vitais próximas em nhões anti-aéreos podem in i- ==
_capital, e o Pinheiros, de São Pau· poucos minutos, constitue ago- ciar suas atividades com gran- ii 1='do, promoverão uma olimpíada, ern

ra a primeira linha de defesa de rapidez. � ==julho. Os jogos de bola ao cesto, IRIII _
voleibol e natacão serão r-ealizados do Canal de Panamá. Além disso, há uma vasta Im TEM sr=rus OU REU- =-_nesta metrópole, e os de íuteból Essa barreira de fumo, que barragem de balões, os quais, .. =

<�m�,dor, atletismo e fenis, naquela esteve em desenvolvimento du- ao que se afirma, são muito II ii
capital, Irante meses consecutivos, pos- mais volumosos do que os utílí- li MATISMO DA MESMA !II

O S. PAULO IRA A BELO sue atuâlmente o máximo de zados nos céus de Londres. ii
.

IiiHORIZDNTE eficiência.
I

Êsses balões estão prontos bl ORIGEM? USE O PO- iiiRio, 20 (E.) - O São Paulo ele- Ao primeiro sinal de alarma, para entrar em ação ao- primei- "=:= ueverá ernharcar na próxima segun- os homens incumbidos da defe- 1'0 sinal e juntamente com as 11=:= PULAR PREPARADO =i=l"tla-Ieir-a rumo a Belo Horizonte,
.onde irá enfrentar diversos qua- sa da linha vital da América demais defesas, poderão fazer ••

'

1:"..1dros daquela capital. partem de seus abrigos e ligam em pedaços qualquer avião do I iII ==
I geradores de fumo, por meio de inimigo que tente se aproximar III =
tochas incandecentes. Além dessa zona vital. I !ii l:::a• "·... 1. r. 1 _.... ii
CASA MISCELANEA.

distribui"'
Prestigia o Govêrno e 8S iii _, ., r.3 ;,.._:. r:J ii

dora dos Rádios R. C. A. Victor. classes armadas, - ou serás EeSE A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO I!iVávulas e Discos, - Rua Traja· um "quinta - colunista". (L. i O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago. OS lino, 12. D. N.). ii Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iii
ii nOR Ossos; Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- III b� bele, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. ==
11m! Inofensivo ao organismo. Agradaver -

II como um licôr •
II O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como ii
ii auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo li

questão de demonstrar essas nu da mesma origem ,

....

Cairo, 20 (Reuters) - Mon- civis italianos, o bispo Eaccis- qualidades para conosco". III:: FaLAM CELEBRIDADES MEDICAS iii!
senti C ·l Yitt

..

F tii f
.

«S iE! !!&ar amt o Z ortni ac- ne i risous enti-me çran- Elogiando a administração i�5
Sobre o preparado EUXIR A composição e o sabor a- i.iiicisnetti, bispo italiano de Tri- demente comovido com a pre- britânica em Trípoli, acentuou ;I�; .914. devo dlzer-lhes, sempre gradavel do ELIXIR «914' re- rd

Poli, prestou ontem homena· sen a dos s ld d l· d t· t == que o tenho empregado, em comendam-no como arma de �ç O a os a za os que se sen za gra o com a ma- RIll os casos d� indIcação apro- facll manejo para o públlco 11ftgem aos soldados britânicos, cuja devoção e piedade toca� neira pela qual lhe em permi- DDI priada (sU1Ha em varla.s de no combate á sUlUs, quallda- ��..,
em entrevista concedida aos r�"}l meu coração". Nessa oca- tido levar por diante sua difi- Ri; suas manifestações) os resul- dei que freq\1entement� a- iijornalistas. szao, asseverou que estava cil missão Em sermão pregado. ;;::: tados têm sido Batls�atorloB, proveito no AmbulatorlO da

.�S«Vossos soldados, disse o pre- aprendendo a língua inglesa dias antes: na Catedral, em pról iii pois são rapidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria. !!§�do italiano, são excelentes com o capelão britânico e que I
da união dos soldados da Grã-, i.1 Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. !!=c

nbaixadores. São em extremo d t II rala

nt.s e v l'
.

f edspera�a, 612 1'0 em breve, po- Bretanha, dos domínios e dos;· "!!!§ ôIiO. el!!l!l!.""••�IfI!Tol••••••m """"'''�''''' ••�'''.''''''.'�.' ••••�.�.e;;;;S" ca a I 'Lezras e Jazem· ,,,,er pregar aos soldados britâ- nicas em seu próprio icliorna J rcaii!!i!!:;\iín!!��Iii!=t>";;g�:��Ã�:��:::=g��;::::�:=���: ��I:.��.t;f��!I;�:..l"••�.� lijl ��t;;;�.; a�!
.

..�.IIII::IIIi .....__u_....a...sí:llllll"' • .Iiila.IíoiIiUI__Q"""�'-dI ..... __i2Illlla.".ma

SPINA. VOLTOU
Rio, 20 (E.) - Sjrina, o jogador

centro-médio do tricolor suburba
·110, já regressou de Montevidéu,
reiniciando os seus treinos para a

próxima temporada,

o . bispo italiano de Tripoli elogia
os soldados britânicos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" NOS MUNICíPIOS
BRUSQUE

o distinto colega O REBATE entrou no seu 91 ano de
vida' a 3rlo mês em curso.

CAHOIHHAS
Ervino Hartmann, com 21 anos de idade, residente nos

A. r roios, neste Município, foi preso por falar em público a

lín-,gua alemã. Noticiando êsse fato, o jornal "Bar riga Verde", des
ta cidade, promete divulgar os nomes de todos os que incorre
rem nessa falta.

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância] iii]'

;,ii
f grave êrro Você admitir que o calor ex-

'

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFAIA
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

cutando, com notavel perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.
----

�c1��J�jV

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
-de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
Úlimigo do Brasil (D. E. M.).

I CompanHia
Fund�di em 1870 - Sédftl!: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19H

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de q $ E9 000.000,00
Responsabilidades assumidas; «S 4.748.338.249,78
Receita é $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) � $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fra ncisco deSá e Anísio Massorra

fi Aliança Baia )&

��\"1COMBATA INCONTINENTI

o smpobrecímentc do sangue que é con

dição muito séria. As poderosas vitaminas
e o cálcio da EMULSÃO DE SCOTT - do
mais puro óleo de fígado de bacalhau -

revitalizam o organismo e enrriquecem o sangue J
Em qualquer época, não há substitutos para ,..a

• i
O perímetro urbano da cidade vai sotrer , brevemente,!

sensível alteração. já que é grande o numer� de casas recem-,construidas, e aumenta bastante a população, !

C
.

d ·_···t d foliõ Iontranan o a previsao pessirms a os o ioes , o car-,
naval canoinhense dêste ano parece que vai ser bem animado-!
pois, os clubes «Ore-ária>, "Bouquet" e «Canoinhense» estão rea-I
lizando grandes preparativos. I
_________________________________________________ 1

1 __

lOs japoneses correm tanto como 'I ---�···--�D-��_;_��
�" T-�

I
I

- � Dr. Aldo Ávila da luz
! OS a emaes � Horário: 9 às n e 11 às '18
1 (lUaul'ice Chandler -

EXCIU-jl
poderosa (la Grã-Bretanha, os i! Lscr _ Edifício Amelia

sivídade do C. E. C. para O ES- americanos puderam oferecer i � Neto, sala 2.

I'l'ADO) - Xova Iorque, - Há combates tremendos contra os ,1 Res. Av. Rio Branco, 181
em torno dos nípôníeos uma I amarolos que, afinal, capitula-' I Florian6polis.
certa lenda que está sendo des-j rnm de suas pretenções de in.' §
IüHa rapídamente, Sempre ti- venelbilklade, A Austrália é

I
"""""""'-_.. - H.O ..-.;;�q_.-

vemos como índíscutível a co· um exemplo frizallte da ímpo- i! rugem e o arrojo notáveis (los têncía nipônica. Povo rijo, de'
i amarelos em qualquer luta em resistência enérgfca, não se in-I
! que esteja empenhada a sua tímídaram os australianos com!
i pátnia, Aliás, isso não é menti- as ameaças dos japoneses. E(u.1I ra, Os japoneses são realmen- ficaram sua íôrca com o auxí-]
i te fanáticos na defesa de sua lio dos britânIcos, ergueram I
I terra. No início da luta eônos- sua capacidade militar, COllS.!
! co, êles demonstraram clara- truíram seus exércitos pO(lel'o-1I mente o espírito de sacrifício sos e destítulram os orientais,
! de que são dotados. Os nossos de tentarem invadir a Austr�1-1I navios roram afundados pelo Iía, Quando terminal' a guerra,
� extraordinário patriotismo dos nós poderemos saber exata! nipônicos. Essa rama temível mente o quanto fizeram os aus
não tinham os americanos, to- trallanos, é evidente, ajudados
dada, não houve hesitação de pelos Ingleses, para manuten
um minuto sequér de declarar- ção da defesa do Pacífico. Ora

I mos guerra contra êsse povo . ças a tal colaboração os brítâ
O desenvolvimento da peleja nicos e nós, pudemos fazer re
processou-se violento. E com troceder os japoneses que, aos

, fama e tudo.os americanos rea- poucos regressarão às suas an
I giram e passaram à ofensiva. Os tig'as e prtmitivas posições paI [aponeses encontraram adver- rn patentear sua absoluta der
sário sem fanatismo mas muito rota. E, em matéria de retro
mais terrível. Conjugando suas cesses e retiradas, podemos di

i fôrças com a esquadra e exéreí- zer que os japoneses correm

li: ing':::s, aié:, dia aViaçãc: tã:::'::::::;:::��
CiABINETE DENTARiO

I
Ii

nunciar um "quinta-coluna��,
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

--

ENlJ lSÃO�S[On
Uma fortuna para os pobres de soude I

Cirurgiã.o Dentista pela Faculdade de Med icina de
Porto Alegre

Clínica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: Das a às II e das 1ft às 18 horas

(E��:t�!��:�::=��0;:;-�_11 ç�sa i�:�:�:s�:���
se, a rua Padre Cunha, 2.

I M P O S TOS I N D I C A L �:�:�r, àn;u�Oã.� �:ss��t�::
bro , 398.
105

DE •
ALVARO RAMOS

-

(dec, lei 2.377 de 8-7·40 e alterações
A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta

belecida à rua João .Pin to n° 18, está habilitada a r-restar in
formações sôbre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO
SINDICAL, bem como o preenchimento das respetivas guias.
O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que
estão obrigados todos empregadores. profissionais liberai-s (mé
dicos, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor
rente mês.
98 11vs-S

HEMORROID,ES
EJte eJ.pi'�ific(JCtlioi« ed dÔ'teJ
e €lJlt(f, í4.S
itifecfüeJ. �\

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hernor-
roides, é imediilJa, alivia

_ as dôres e os pruridos,
acalma e evita as complí
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hernor
roidais. A venda em todas
as Farmaclas em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROU)�S
Um produto De WHt

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESGR!TORIO: rua Deodoro, n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Parla Hotel.

anartamente 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

6 vs - 3

DOR de ESTOMAGO!
AZIA - MA DIGESTÃO
DISPEPSIA- ULCERAS

Papeis

BANKETS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'o diabo é q e
:me parevo c DI

u nao
owen

.

Por Mick�y Rooneij I tào extravagante como a minha. cor-rigido, Mr. Mayer, da Metro-INinguém quer acreditar, mas e a "Não, respondí, mas ...
"

- "Sabe Golrlwyn-Muycr, p rcsenteou-iue no

·?Lll:a ,�',rd�de e podem

.?�.rgl!nta.J".
n loque .Lew_is S,\one faz com todo o meu 16� aniversáI"ic;> COlll um cavalo

IMam . Eu contava cxaturnent., 11 seu di nheiro ? perguntou Marn. de corr-ida vor-dadeir'o. Para o cava-

meses, quand_? fiz a minha estr�i a "Ele o guarda para momentos ele lo eu precisava de UIll estábulo.
no palco! Nao me recordo muito necessidade". Construímo-lo. Junto deste urnn

bem, mas M.am me �ontou muitas Agora preciso dar uma explica- casa, e em redor da casa fizemos
vezes. Papai e mamae trabalhavam ção: Lewis Stone, que sempre faz uma pequena chácara. Atualmente,
naquele tempo num pequeno teatro o papel de meu pai nos films Har- vivemos J�I, Mam c cu, e ,\Iam ar

de ol�el"etas em Brooklvn, e eu só dy, tornou-se uma espécie de papai ranjou um" sala de gillústica, pi s
entrei �m cena uma uI:lca vc.z. também na minha vida particular. cina e quadra de t cn is.

l\�al1l a i n da g�Jarda u.ma Iotcgra íiu Ele é ta! como na téla, calmo, fino Meus amigos me visitam teclas as

tJrad� nesse dia. Vesti um pequeno e jovial. Possue uma fazenda mura- tardes. Nadamos, praticamos cqui
smoki ng, porem muIto. bem [eILO vilhosa, tem um barco a vela, e tação, jogamos tenis, hockev, 10;1[-
e. .. com c��ças cornprirlas. .

muitas outras coisas'. ba'1I ou ping-pong. As vezes reprc-
Uma ocasiao, contava. eu clOIS Sai do quarto de Mam e fiquei sentamos peças

í

cn lrais. Eu S()(i o

':'11.105, a peça �eve que ser lr�.lerroll1- pensativo. Se Lewi s Ston e econo- regissenr, e Jurly Garland a minha I
pida por m i nha cau-.a .. I'ivc um m iz a o sou di nhe iro, também devia "estrela". Há duas semanas Lewis Iacesso (.!c e�piTTo�. Espjl�r�i, exp i r- cu fazer o mesmo, em vez ele gastá- Stone entrou justamente na ocasião
r er, espm-ei. O pllbhc.o i o: muito lo em gravatas, carro c .camareiro. em que estavamos eusaiando "Eo-Icorreto. Alguns assohiavmn .. ll1a� Os meus amigos de Hollywooel meu e Julieta". "Nilo está ma!".
outro� começaram a r i r, al� que conhecem o fim dessa história. O disse ele. "Só que você e muito.
por f!l1l �odos se puseram _a r i r. Eu camareiro teve que procurar outro pouco parecido com Romeu, Mi-j
fiquei 130 no palco, e

con.tl.nl1el es- emp.JI"ego, o carro foi trocado por ckcy ". Todos cairam na

gargalha-Iplr�an(,o..., ' outro menor e fiz presente dos ter- da. Mas eu fiquei com ra ivu. Será
Mas lambem_lhes POdCf�'l l::m.tar nos e gravatas. mesmo que não me pareço com Ro-

que desde então me tornei um ire- Como prêmio por me haver meu? .. Que diabo!
qucntador assi duo cio palco. Quan-
do não estava lá, então achava-me
entre os bastidores . Atrús destes
aprendi tudo: cantar, dansar, ralar,
representar, gritar. As vezes Mam
ficava mui to triste. "Porque você:
não pode ter uma boa educação, I
como as ot.tras cri anças?", inda-Igava. Que é educação?" perguntei,
e 1I1am começou a chorar. Depois Imeus pais perderam o emprego,
mas eu encontrei um papei para
desempenhar e ajudei-os nos pco
'res tempos. L'ma vez quase fui pre
so porque não tinha Iicenca C01110
menor. Mais tarde recebi

,.

licenea
especial do prefeito de Nova Ior
que, Mr. Smith.
Numa noite, quando dansava em I

Nova Iorque, numa Hevue, um se
nhor de Hollywood me visitou no
meu carnarin, depois da represen
tação. Perguntou-me se queria ir
para a cidade do cinema. "Pois
não, respondi, se lá houver cava- I
los e jogaelores de foot-ball". Cava
Jos e foot-balI sempre foram o meu
fraco. O visitante riu e disse:
"Okay ". Naturalmente temos tudo
em Hollywood". Hesitei. "Mais al
gurna coisa: Marn tern que ir comi
.go ". Ele calou por um momento e

dopeis respondeu: "Você é um
bom filho. Naturalm en te a Mam vai
consigo" .

Assim chegamos em Hollywood,
'e Mickev Yule - assim me chama
vam até então - passou a ser Mi
ckcv Rooney. Meu primei 1'0 papel
foi o de um anão, e eu precisava ter
·e11 ire os lábios um grande charuto.
I'.ias o charuto 'era de mentira. Mam

Inunca admitiria que eu realmente
fumasse.

Se vejo hoje o meu nome em le-
tras garrnf'ais nas entradas dos

------------------------------

,grandes cinemas, lembro-me sem- Dr� Edgard Pll11nto de S'ouzapre elos primeiros tempos em Hol- ..

lywootl. Entrava clandestinamente
em outros ateliers, onele Clarck Médico - cirurgião da Casa de Saude São Sebastião. Formado na

Gable e Myrna Loy filmavam, e ti- Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
nha só uma aspiràcão: tornal'-me efetivo da Cadeira de Tecnica Cirurgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
famoso como ClarcL Agora todos cencelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
me dizem que o Illeu SUnll<l ior- mais de 't anos na Clínica Cirurglca do Praf. Alípio Correia Neto. Com
nou-se realidade. Já sabem qual é estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prol.
'0 llleu próximo desejo? Tomar-me Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden,
regisseur. Com 21 anos pretendo de Frankfurt. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grOssll.
fazer o meu primeiro film. ]magi- figado e vias biliares. seios. utero. ovários. rins. prostata e bexiga.
nel1l: "Hegisseur, Mickey Rooney! hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.

Meu papel predileto é o ele Andy É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Bardy. Tenho muito .0 que agrade- Saúde São Sebastião. leI. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
ceI' aos filmes Hardy, que me to1'- Mitchado 6. tel. 1.195. Residencia:' Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. !259
naram astro, e tambem por outros

Imotivos. Lembro-me que há dois Prestigia o Govêrno e 8S I CASA MISCELANEA. distribui·
anos Malll me chamou a seu qua,rto. 1 d á d Rád' R"
Naquele tempo tinha feito o meu

C asses arma 8S, - ou ser s .1ora os lOS. 1..... A. Victor.

primeiro grande contrato; havia um "quinta. colunista". (L. Vávulas e Discos. - Rua Traja·
comprado um carro novo, contra- D. N.). no. 12.
tado um creado de quarto e adqui
rido dez lernos novos com grava-
tas. I

Mam me perguntou baixinho

s.e ISpencer Tracy tinha camareiro.
Não, respondi. E se eu tinha visto
o carro de Clark Gable. Natural-Imente que sim, era muito menor Ique o meu. E se eu já tinha visto,
.Robert Taylor com alguma gravata I

DOMINGO,
dansante, das meia-
noite.
SABADO, dia 27 - grande
soirée à fantasia-Ensaio Geral
para o Carnaval de 1913 - con

centração dos foliões do Lira.
CARNAVAL DE 1943 -Março
Dois retumbantes bailes à fan
tasia-Sábado, dia 6, e Segunda
feira, dia 8.
Mesas à venda na Relojoaria

Moritz: Cr $30,00.
Ingressos avulsos, para visi

tantes: c-, �50,OO
L �

..

I Os elementos colhidos pela Esta·
tística Militar são abso lutaraeut
secretos. P servem sómente a fin

i militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do Para. (D. E. M.).

Ao tentar esquivar-se às deter rnl
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela I) que é:
inimigo do Brasil. E para os in imi
gos do Brasil, a lei é inflexiveL
(Do E. M.).

Moléstias dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração llmna a

bexíga, 08 rins, as neíeítes, areias, cólicas renaís] aumenta 88
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropsías, raUa de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmétrca,
artêrlo-eseterose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário 8.EDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, Ilôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do ütero, ovãeíos, evita
as hemorragtaa, antes e depois do parto; contra todas as enter
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra bldropalas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abstí
mento das velas e artérias, bronquite asmática;

lesões, cansaço, urinas escassas e dôres no coração, pontadas
nos rlne e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
Boas anêmícas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas tracae,
língua suja. Para a neurastenia, o desânlm.> e a dispepsia, a
convalescença é raplda.

�ífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sUllI",

pozemas, tumores; darthr08, espinhas, fístulss; purgações fari
das, cailcros, escrófulas, reumatlllmo.

único depurativo que limpa o corpo, tQnlflc!1 e engorda.
Deposltarlaa: todaa as drogaria. de São Paulo e Rio.

.t\S SENH()RAS DEV}I�I USAR
Em sua toHeUe fnUma sõmeDt� o MEIGYPAN, de

grande poder higienlco. contra ínülé8da� Cf ntaglo88s
8uspeilas, IrrltaQÕf>8 cOfl'imelltotl4. mnJés

tisa uteiOovliginaÍB, mehites e tqdõ sorte de doenças
10c81s e grande prezoerYt:tU?o. Drü�lIrfa Psc"heco, Rio.

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edifício onde iuncionou o Banco do Brasil,

Novidades-JÓias-V.idros-Cristais-Porcelanas 'e artigos diversos para presentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANEDOTA DE GUERRA
Certo dia Mussolini estava-se

queix an d o do gênio irracível de Hi�
tler, Dizia êle a Ciano e seus com-,

panheir os de go ve rno : "Nunca se

pe d e falar alguma co isa ao "Iueh ..

"c;r" êle jogo se enfurece. Por mais
,�,,"jjm que se seja sempre recebe-se
r csuosta bruta e áspera. Penso que
sEo' as durezas dessa luta que o fa
zem i usupo rtá vel 1"
Dias a nós essa conversa do "du

ce ". reaÚz0u-se no norte da Itália,
U�:1a conferência e m que estiveram
presentes Hitler, Muss o lin i, Ciano e

todos os companheiros de fascismo.
N êsse dia Hitler estava excepcional
mente alegre, amável e bem dispos
to. Quem ouviu Mussolini afirmar
n ue o "fuehrer " era intolerável fi
cou surpreendido. Tudo Que Musso
lini falava '" pedia, Hitler respon
d ia : "Pois não, meu querido amigo,
pó de fazer, ou, você tem razão".
Depois de ver tanta generozidade.
para com o "duce" um dos fascis
tas chegou perto de Mussolini e dis
se ao ouvido: "Por Que você não
aproveita a ocasião para pedir a Itá
lia ?" ...

CARTAZES DO I IINDICDJDaDooc �!I"lIO!XWXJCCXXlOll'lOlX)CCQ�ocnaIJCCQ��CD:::r.oo:xx:o�·()!"'.ao:x.oo·� � .....---...,,_""""'-----------------

H.OJe
-

SABADO HOJE ii "'.' ARAUJO OLHOS OUVIDOSDOOOOCIlO ��r:o.�IXXXXJODOCJCOGlXJOO:xcoc:coaoa.xxJ:OOOooc.oocoo ooooooooc.ooo.::;.o::xJ� I j.1ft" " ,

-�- � I ��a . : ".,. -Nf�RIZ Gf"RG.t\NTA
CINE ODEON [ IlVIPERi!\L I -�-�.'

- FONE 1602 - - F[jN� 1581 -- Especialista; asststente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r I Peja manhã, das 10 às 12
'�Ci n!HHÍfH: A' tarde, das 3 às 6

---

um Dr. MADEIRA NEVES-médico_ especieliste em

Com Wayne Morris, Joan
Blondell e Pat O'Brien

A's 7 1/2 ho ra s

As novas aventuras és
detetive!

Nancy desvenda
crime

super-
A's 4 p 7 1/2 horas
CAMPEÃO GOZADO

REDENÇÃO DE UM BANDIDO
CO m Charles Starret e Russell

Hayden Com Bonita Grs nville
,

ARQUEIRO VERDEo
Complemento Nacional (D F.B.)Com Victor Jory

Preços: Cr. $2,00 e 1,20
Livre de Censura

Preços Cr. $2,50 -1,20- 1,00
Imp. até 10 anos

ii Itália, no Eixo, não tem ,voz ativa
Zurique, 20 (R.) - A rádio-emissora alemã s nuncio u ]

que o artigo sobre a paz, de autoria de Virginio Gayda , suge
rindo a possibilidade de a Itália encetar entendimentos com a

Inglaterra e os EE. UU., mas não com a Russia , n ão foi, de
maneira alguma, inspirado ou autorizado pelo go vêrno ita'iano,
assim como não representa o seu ponto de vista nem dos cír
culos oficiais.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cone. Mofra 4 e 5 -- f'[HE L5'i�

Entrega a domicilio
O CONSULADO GER.AL DA POLÔNIA EIU CURITIBA
Avisa a todos os Poloneses residentes no Estado do Paraná e em

Santa Catarina que:
O ALISTAMENTO DE VOLUNTARIOS POLONESES para o Exér

cito polonês está aberto aos cidadãos poloneses até a idade de 38 anos

completos, tanto solteiros como casados.
As famílias dos voluntários casados enquanto os mesmos servirem

no exêrcito, receberão pensões conforme a seguinte escala:

por dia
r. A esposa sem filhos , 10,00

A esposa com um filho 14,60
A esposa com dois filhos ,.......... 18,20
Por cada filho seguinte, até 15 anos de idade .. 2,60

II. No caso da morte do voluntário será paga à viuva e aos filhos
menores de 15 anos, a seguinte pensão:

ces

A viuva . ' .mc]����g;ente Ie a cada filho, menor de 15 anos 390,00
A apresentação de voluntários residentes no interior pode ser feita

por escrito e os residentes em Curitiba podem fazê-lo pessoalmente no

Consulado Geral da Polônia em Curitiba, à rua André de Barros n. 534,
entre 9 e 12 horas da manhã e entre 3 e 5 da tarde, todos os dias úteis.

Outras quaisquer informações nesta questão podem ser obtidas no

Consulado Geral da Polônia pessoalmente ou por carta.
Jósef Gieburowskt

Consul Geral da Polônia

R e p r e s e n t a ç ã o
A maior FABRICA DE FOLHINHAS, estabelecida há

meio século, oferece ótimas comissões a representantes e via-
jantes na Capital e no Interior.

IPeça com urgência esclarecimentos e MOSTRUA'RIO
A' CREDITO diretamente da Fábrica.

TUPY - Cx. Postal, 1943 - São Paulo.

o estudante foi torturado pela «Gestapo» ILONDRES, 20 (li. ) -._ Informações recebidas pelos Icírculos noruegueses desta capital revelam que em Trondheim
um estudante da Escola T�cnica Superior da Noruega se lançou
do terceiro andar do gabinete da "Gestapo" alucinado pelas Ihorríveis torturas a que estava sendo submetido pelos agentes
alemães.

Outras notícias informam ainda que 170 prisioneiros
noruegueses estão sendo transportados do famoso campo de
concentração de Grini para trabalhar na Alemanha.

MARIBEL
(ATELIER)

o único que costura com cór·
te próprio e se responsabiliza,

sob garantia, pelos
serviços executados. VESTIDOS

ENXOVAIS, FANTASIAS e outros trabalhos concernentes
ao ramo. Ultimas novidades em Figurinos

Prc:ça 15 de Novembro, 23-A
99 5 v. alt - 2
'mz'!"' •

7

'! &&W' '@Oca

DOR ME ICO

PRISíio de 'ENTREI
Pllul as

AlOICAS

DOENÇAS DOS
Curso de Apertelcoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

,..onsultas Pela manhã: às terças, uulntas e sabndos, das 10 ás 12... horas: à tarde. diariamente, das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n, 7, subradc - 'Fone: 1467

Resírlénota: Rua Prestdent« Coutinho. 28

OLHOS

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������ã��o �:�
- de Medicina da Universidade do Brasil)

gx-fnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Molésrías internas de adultos e crianças.

Consultórto: RUfL Felipe Schmldt n. 38 - 'I'e l. 1426
Reeideuci»: Rua Viscoude de Ouro Preto n. 70 'I'el. 1523

Hnreria - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOL1S. REGULAIIZAM os IIITI!Sn
NOi SEM TORTURA.LOS:

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrlca (par

teira dlplomada) Atende na
Casa fie Saúde S, S6ba8tião.
das 10 às 12 e das 15 à-s 17
horas

Ponto estratégico ocupado
pelos russos

LONDRES, 20 (D. P.) - A
"B B. C." anunciou que os

russos ocuparam um trecho de
impor-tante caminho na zona

de OreI. Indicou a referida
emissora que êsse caminho é
parte de uma estrada que se

estende desde o sul até Mos
cou, passando por aquela cida
de. Segundo a mesma emissora,
tudo faz crer que a conquista
dêsse t echo restabelece as co

municações por terra entre Mos
cou e os setores central e me

ridional.

f\91 A�U·;;UtTO DE pAi'! üULA Diretor d.o Haspilãl
� i .. \i·.l [li

� fl de CarIdade deCi·""
Florianópolis

'

Resldência e Cousultórlo: Rua Visconde de OBro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de senhores.
Fisioterapia: Diatermla, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dlar lamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone L644

I

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 14 às 11 horas

Rua P. Schmldt. 39 (sob.)

Dr. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do:)Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento

, de Sdude e Hospital de Caridade
Clínica médicodcirúrgica especializada de

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cons. RIJa Felipe Schmidt, 8, Fone 1259

Consultas: das 15.30 às 18 horas
Resldencla: Conselhetrn Marru. 77-I<LORJANOPOLIS.

!��TITU'fü DE OlAtiNUSl'lCO
CLIrjWO

Dr. Djalm� Moellmann
Formado pela Untverstdads de

Genebra [Suíça)
Com prátIca DOB hospitais europeueOtíníca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoao, apare-lho genlto-urínarlo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu UampanarloSAo Paulo). Espeeializado em HI.
Jllene e Saúde Públloa, pela Unlver.
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiograíía clínica

Metaboiísmo basal
�. on Jagem Duodenal

O; binete de Hsloteranla
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua !"ermmfJo �achp.do. O

Telefona 1.! 95

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sórí as, Malas, etc.

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n° 3

I -Florianópolis-

1_ 30 ve.-21 I
Exposição de escultura

Hoje, às 16 horas, realizar
se-á, no salão da Associação
Catarinense de Imprensa, a a

bertura da exposição de arte
do talentoso escultor conterrâ
neo Moacir Fernandes. aluno
da Escola Nacional de Belas
Artes.
A entrada é franca.

LEI A ISTO

Dr. Antônio Moniz I.de Aragão
-

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULT'ORIO:
RUR Trajano. 3�.

Dtarlamente das 15 às
1"l horas.

I
HESID�NCíA:

Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

�---

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA NOVA FONTE DE BORRACHA

Acaba de ser descoberta, segundo:
a imprensa americana, nova fonte
de borracha. Desta vez trata-se da'
planta "cryptostegia grandif'Io ra'";
que tem a forma de uma videira. Es
ta planta, ao contrário de outras",
produz "latex" indefinidamente, em
bora de forma moderada, para tan
to sendo apenas necessário cortar o.

topo de onde sai a seiva. Espera-se
Que sejam plantados 100,00 acres

de "cryptostegia grand ifloru " na

Reoública do Haiti, para o Que estão
presentemente sendo entaboladas:
negociações entre o guv êrno ?essa.
república e .� dos Estados-Unidos .

A área referida deverá produzir'
em 1944 um total de 10.000 tonela
das de borracha, aumentado de
muitas vezes eventualmente.

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em

Gerai

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidf+-Editi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ;!s 12 e 14 ás i 7 noras.

RESIDENCIA'
ih. Hercll!o Luz, i 86

- Phone: t 392 -,

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

1 Mentais
Consultas diárias das 5

5 4 horas em diante� � Da"""".�'� 1
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IA-G-119

Ilette
Ceix« Postal 1797 - Rio de Janeiro

Alugam-se Três CdSa.S à Orua Cambo-
rtú s/n; contando cada ums
doís pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, sala de [an
tar, sala de visita, g arage,
qulntal, galinheiro, 3 insta
.lações eanítárlas, tanque de
lavar roupa, instalações de
radio e telefone em buttdas ,

etc. Tratar com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Farta, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico.
Telefone n° - 140S.
52

fT

caos

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e .Agrícola
de Santa Catarina
Rua TraJano n.O 16 - Sêdé próprIa

Registrado no Min,istério da Agricultura pelo Oertítleado
n. 1 em 20 de Setembro de 10õ8.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiflOS usados: MASCOTTE ta. e 2a. edlçio

- FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os' Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlca / Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e- Novembro.

Paga todos os coupons das apólicas Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Garais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédio••
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
à dísposlção (retirada livre) 2%
Limitada S%
AYiso Prévio 6%

7'0/0C/C Prazo Fixo II

_ Aceita procuração para receber vencimentos em

�ss 8S Repartícões Federais. Estaduais e Municipais. ·Of

C/C
C/C
C/C

econômico, da Alemanha '-FARMÂCIA ESPERÃNÇÃNov� Iorq�e, - (COl:d� Nl- �n�lVlduo sem antecedent�s I do Fcrmuceutico NILO LAUScola Fiorenzí - Exclusividade idôneos e sem antepassados ll-
. . _. .

do C. E. C. para "O Estado") songeíros. Enfim, um aventu-
� HOJe e amanha sere 8 sua preferida

- o panorama das finanças reiro irresponsável dotado de D ..

t
. H t'nazistas está-se toldando ace- incomensurável ambição de do- ragu naCional' e es rangelras.-- omeopa Ias •

l�radamente. Os g::andes a�'tif�� minio. Vel:dadeiro c�mplexo PerFumarias.--Artigos de borrachd.
CIOS �sados pel�s ��onomlsta me��lomaI.llaco de c,a:'ater pa- Garante-se a exata observância no receituário médica
alema�� para Ju�tI�lcar o en:-- tológico, �lgno de senas aten-

PReços M�DI"OSpreendímento UtOplCO de HI- çoes médicas. � V \...
tler, estão sendo desmascara- Evidentemente, r_.?deou-se de R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),dos.

_ pessoas de Igual teor, todos da FONE 1 642Até hoje, nunca foi defendido mais fina roda de malandra- •

v-3I por qualquer estudioso hones- gemo Autênticos gangsters,
----------- to, o sistema> financeiro da Ale- scroques e salteadores. Tal

manha, apenas existentes nos vez na história nunca há de Sé

capítulos dos tratados referen- reproduzir êsse fato inédito de
tes a "emergências excepcio- uma tão numerosa e bem or
nais em tempos anoEmais". No ganizada quadrilha de ladrões
entretant�, a execuçao dos pla- e mistificadores apossar-se não
�os alemae� ?b.servaram uma sómente do governo de uma
lmha ?outnnana em tempos nação como de dominar- tão
normais, a ponto da guerra ser artisticamente a alma de um

il1:evitável .e ob:_igatória para povo. Para servir a esse grupo
HItler. A slt';la9ao tor�o�-se de não faltarem outros grupos de
tal forma trágíca e caótíca que cientistas economistas e socíó
nada mais restou a fazer do logos par� estruturar um "sís
que provocar a guerra. E em tema financeiro" alemã. As
síntese é bem fácil interpretar sim foi como sucedeu. E assim
o d�sastre. germâ�ico. A cien�ia é porque está acontecendo o

agrícola, I��ustnal, comercial, cáos nazista. Não há qualifica
qUln:ICa, flSl?a, passou a con- ção para êsse extorcionista. E
v.ergu' _excl';lslvame�te para ':1m não há comparação. Eviden

.____ _ fim nao som�nte ímprodutívo cía-se a impossibilidade de
Caspa 1 LOÇÃO lU.BAVI. com? d��trutIvo: a g�er:a. Is- qualquer comparação numa

LHOS..! J to s�gl1lfIca que 80 .mílhões d.e simples pergunta:' "Póde-se�a?Itantes despenderam s�c.n- equiparar o sistema econômico

A V I S O
fICIOS e�ormes dura�1te ya;nos da Inglaterra com os artifícios
an�s'pala num futuro proximo financeiros da Alemanha?".

DR. JOÃO DE ARAUJO, verificarem o �racasso ge tudo. E ... certamente não haverá
especialista � olhos, ou-

O que PEodu,zlram nao d�u resposta! ...renda, nao da renda e abrevia-vidos, nariz e garganta,- rá a catastrofe. ---o
_

está atendendo seus cli- E fácil de se explicar a razão Ve
.

de se
a casa n°

entes, no consultório. à n - 58 ddêsse desastre. Hitler, um po- , a rua
rua Vitor Meirelles, bre mas audacioso ignorante,

I
Anita Garibaldi. Tratar à

24 - Fone 1447
:.- méro pintor de paredes, ex-ca- rua Brusque, nO 32
102 5 v - 4 bo da guerra passada e simples 92 6 vs - S

C "'*..
Tem elO «stock» os .mais recentes artigos

'., � para crian�as, ternos de fina confecção para
,

" homens, calçados, chapéUS, casemiras e li-
nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc, li Fábrica DISTINTI está con

feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixose
Visitem as novas e modernas instalações de A C�t\PITAL, ii rua Conselheiro Mafra, 8.
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Fazem anos hoje:
O sr. Euclides Silva, co-p ro

prietário da conceituada alfaia
ta ria "CfJ Unico »:

o jovem Luiz-Carlos Brasil.

Para o Brasil 1" filho do sr. Euzébio Brasil, fun
cionário dos Correios e Telégra-

Nova Iorque, 20 (R.) - O jornal "New York fos,
Post" reproduz a notícia do "Brooklin Herald", segundo o estimado jovem Julio Doin '

a qual o cardeal Spellman, ercebispc de Nova Iorque, Vieíra , estudante;
teria partido para o Vaticano, afim de acompanhar S. S. o

anrrersãl'ioG:Papa Pio XII para o Brasil, até à terminação da guerra.
O jornalista católico sr, Mickey VVilliams, porém, adverte
que não se deverá esperar nenhuma confirmação oficial
a essa notícia.

A polícia argentina desmancha poderosa trama de espiões

XIIVirá

A ocupação de
Cairo, 20 (R.) - As tropas do general Montgmery ocu

param Foum Tathouine, sobre o extremo sul da famosa linha
Mareth (a "Maginot do Deserto"), constituindo, por conse

guinte, por êsse lado, uma ameaça às forças de Von Rommel;
as quais, há 2 dias, obrigaram os norte americanos a recuar
até 30 milhas da fronteira da Argélia.

�

Foum Tathouíne

Exercícios do «Von Tírpítz»Estocolmo, 20 (R.) - A
ar

Agência Tass", de Moscou,
anunciou .que o couraçado «Von Tirpita», o mais poderoso na:via de guerra alemão, está fazendo exercícios de tiro no Mar
do Norte. A Agência adianta que, pelos visas, o «Von T'ir pi r z » ,

já se acaha «restabelec ido» do torpedo que lhe desfechara um

submarino russo, no mar de Bahrendo, em julho de 1942.
.

Os
I.

apavoradosCHUNQUIM, 20 (R.) - Falando pelo rádio de 'I'ô
quio, numa das suas arengas habituais ao povo japo
nês, o ceI. Nakau Jajagui disse que os norte-americanos
estavam construido na China mais 17 grandes aeró
dromos, cuja movimentação se faria ainoron ioo.rnerrte ,

com os já existentes no Alasca, para bombardear du
ramente o território japonês. Disse mais que os orne
ricanos estão ampliando a base aéro-naval de Du tch
Harbour, donde diáriamente saem aviões para bombar
dear I:1S ilhas Aieutas ocupadas pelos nipônicos. O ceI.
Jajagui advertiu a população de que deve manter-se de
moral elevado, evitando pânico..

-

Japoneses

Novo. rêide a Wilhelmshaven
LONDRE, 20 (R.) - Aproveitando o bom tempo

e o esplêndido luar, os ayiões do comando costeiro da
Grã-Bretanha realizaram ontem novo rêide à grandebase naval alemã de Wilhemshaven, sobre a qual se lan
çaram várias toneladas de bombas. Os pilotos infl)rma
ram que rebentaram incêndios de enormes proporções.*

Portugal e a Ma�onaria.LISBOA, 20 (R.) - Em todo o país se processa
um movimento contra a Merçonaria, cuja extinção o

Pc:'rtido Nacional Português vai pedir ao govêrno, porestes dias.

ARMAS DISTRIBUIDAS AOS CIViS
Londres, 20 (R.) - Teve-se aqui informação de que as

autoridades alemãs, antevendo a possibilidade de uma invasão de seu país, pelos russos, distribuiu armas a todos os civís
reconhecidamente fiéis ao regime hitleriano.

NOVO AVANÇO PARA OREL
Moscou, 20 (R.) - As tropas nacionais realizaram novo

avanço em direção a Orel, sobre a qual convergem três colu
nas principais.

*

A DIVIS.{O 403 DESTROÇADAMoscou, 20 (R) - Prisioneiros alemães revelaram que o
comando germânico lançára à luta a 403a. divisão, consideravelmente reforçada e rearmada, no setor de Rostove, havendosido ela, entretanto, completamente destroçada.

CADA DIA :rUAIS CRÍTICA A SITUAÇÃOMoscou, 20 (R.) - As colunas do general Batutin cerra
ram metade do corredor por onde as tropas alemãs de Rostove
se estavam retirando, de maneira que a situação dessas forçasé cada dia mais crítica.

La Plata, 20 (U. P.) - Por
iniciativa da comissão investi
gadora de atividades anti-ar
gentinas, funcionários da polí-

c�a efetuaram diversas diligên-Iapreendeu grande quantidadejVínCia.
Êsses documentos [ocias para investigar as atiui- de documentos e planos sobre ram encontrados nos âomici

dades de súditos japoneses. J a situação de pontes [errouiâ- lios de Suzumo Ishikaui e Ha-
Informa-se que a polícia rias, canais e estradas da pro- suo Ishimpe Nakasone.

Transcorre amanhã o aniver
sário natalício do lavem Valdir

ISchmidt, Sargento radio-tele
gratista da Fôrça Policial do
E,tado.

��ACA ISTO!I

O Cantista

Gentilezas:
Da família do saudoso co

merciante sr Francisco Evangelis
ta recebemos atencioso cartão
agradecendo a nota do faleci
mento dêste,

E VERÁ COMO· SUAS
UNHAS FICAM LINDAS;

Clubes:
O C.R. Concórdia, desta ca

pital, realizará hoje, às 21 ho
ras, animado saráu carnavalesco,

1 - Retire todo o esmalte de suas

unhas, com o Removedor Oleo-
so de Esmalte Cutex.

R.F.C. realizará 2 - Use o Removedor Oleoso de
Cutícula para aperfeiçoar a ba
se das unhas. Siga cuidadosa
mente as instruções do rótulo.

amanhã animado saráu, Comece, hoje melmo,
ti usar Cu/ex. SI/al
mãos serào sempre alvo
de admiração geral!
Veja êstes nOVOl tons:

SUGAR PLUM
GINGERBREAD
SHEER NATURAL

Cutex apresenta sempre as mais.
recentes e bonitas tonalidades
ditadas e aprovadas pela Moda!
Use o Esmalte Cutex para fazer a

manicura perfeita e para ter sem

pre unhas atrativas e interessantes.

Revelações sensacionais do
Livro Branco dos Estados

Unidos
(Os processos da espionagem

nazista)
Sob o título em epígra

fe, iniciaremos, segunda
feira próxima, a publicação
de uma série notável de
3 reportagens sobre os mé
todos que os inimigos da
civilização empregam para
as traiçoeiras punhaladas
ã. costas das nações hos
pi+eleiree do Hemisfério
Ocidental.

Os dados foram extraí
dos, especialmente, para O
ESTADO, do "Livro Branco
dos Estados Unidos", pela
conceituada Agência IN
TER-AMERICANA.

3 - Aplique o seu tom predileto
de Esmalte Salon Cutex,

BLACK RED
TREVO
TULIPA
BURGUNDY

PARA A MANICURA
P.ERFEITA (:UT�X'

Turma de Votuntárias·Socor
ristasE!o?� às ! h����!V�,�rsessão doutrinária no Centro Hoje, às 20,30 horas�>

Espírita "Amor e Humilda- efetuar-se-á, no edifíéio da
de do Apóstolo"; amanhã, Assembléia Estadual, aso"
no mesmo horário, haverà Iene colação de gráu da 1"
sessão doutrinária no Centro turma de Voluntárias-So
Espírita "José de Nazaré". corristas, da Legião Brasi-

leira de Assistência.
Compõem-na: Maria de

Lourdes Brüggemann, Amé-x,
lia Azevedo, Gema Nappis : ,

Nair Santos da Silva •.GlÓriae
Correia, Lourdes Guedes da,
Fonseca, Norma GerberJ;
Nicéia Silva, C a t a r i na,
Hab'erbeck, Luiza R i h 1.,.
O I 9 a C a m i n li a.
Iná Capela, Aldo Espezimp
India Costa e Célia Aze-
vedo Coutinho.
Pararinfará a turma o"

bcliaodo- clínico dr. Ilmar
Correia.
O ato terá a presença de"

altas autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas.
Hoje, pela' manhã, foi re·

zada, na Catedral Metro
poli't.ana, missa em ação de
graças, corno parte das co
memorações.
Convidando-nos para as·

mesmas, estiveram nesta
Redação as stas. Maria
de Lourdes Brüggemann�
Amelia Azevedo, Gema Nap
pi, Nair_Santos da Silva e

Luiza Rihl.

""...---•..--.---.--..--..--.-.-_._".r_.._._.•-_-.....

Tomaram a ilha de Djerba
Cairo, 20 (R.)-Urgente

As tropas britânicas con

quistaram a ilha de Djerbo,
setucdu na costa tunesina.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D. E. M.).•

Roosevelt!
Washington, 20 (R.)- u-.

genfe- O presidente Ro
osevelt declarou, novamente,
que o Japão será violenta
mente bombardeado pela
aviação • 'Yankee"; e isto
acrescentou- será iniciado
o mais breve possível."

:to

<iandhi está mal
Pana (India), 20 - O Mahat

ma Ghandi , que, nesta cidade,
há 11 dias, se submeteu volun
tariamente a jejum , se acha
tísica e mentalmente muito de
bilitado. Os 9 médicos que lhe
assistem mostram-se muito pes
simistas à cêrca do seu estado.
O filho de Ghandi teve licença
de juntsr-se a seu pai, se assim
o desejar.

PERIGO!
A coberta de ferro do bueiro

situado bem no ponto dos ôni
bus que fazem a linha da Es
tação Agronômica está mere
cendo a atenção de quêm. de
direito. Pois, a abertura, que
se nota, ali, pode ocasionar âe
sastre ao transeunte despreve
nido.
Convém repará-lo, com a de

vida urgência.

FRACOS.
AN�ICOS

TOMEM

filha Cm.safai
"SILVEIRA"

Gr.neI. T6nice

Camisas, Gravatas, Pijamea,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA-·.
- Rua 'I'raiano, 12.
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